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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ فبروری ٠٢

  سياھکار انقالب ايران به گور رفتۀپدر خواند
ھای مھم  ضد انقالب حاکم در ايران مھرهعلی اکبر ھاشمی رفسنجانی يکی از ارکان بنای جمھوری اسالمی و يکی از 

نام . قلب مملو از بيرحمی و آکنده از رياکاری و خباثت وی سرانجام از حرکت بازماند. در اثر ايست قلبی درگذشت

 خرداد ۴رفسنجانی که با سرکوب، دشنامگوئی و تھديد مخالفان ھمراه است، به ويژه زمانی بر سر زبانھا افتاد که در 

وی ھنوز . سط گروه فرقان مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی از چنگ ابليس گريخت و بالی جان مردم شد تو١٣۵٨

ول سوء قصد به جان خود معرفی ؤجراحتش درمان نشده در يک نطق تحريک آميز و سراپا دروغ، کمونيستھا را مس

 آيندگان ۀکه روزنام  تنھا بعد از اين.زبانی به کشتار کمونيستھا ترغيب نمودکرد و متعصبان مذھبی را با زبان بی

اند و والن سوء قصد به جان رفسنجانی مسلمانان بودهؤکه مس مطالبی در مورد گروه فرقان نوشت و اشاره کرد به اين

رفت با رھبری رفسنجانی به انجام برسد و در فضای ترور و تھديد، جوی خون به راه ای که میھا، دسيسهنه کمونيست

  .م شکستبيفتد، درھ

وی سر مارمولک جمھوری . می باشد" مارمولک" اين موجود مزور و رياکار است، ھمان ۀ بھترين لقبی که شايست

 را به نگارش تاريخھای جعلی در مورد زندگی ش مشتی ميرزابنويس اوی تالش کرد در دوران زندگی. اسالمی بود

تاريخی که رفسنجانی نوشته است ارزشش در جعل .  نمايندخودش و مبارزاتش بگمارد تا وی را اميرکبير ايران معرفی

 چرک و خون در جمھوری اسالمی بود ۀرفسسنجانی که نمايند. دھد که چگونه نبايد تاريخ نوشتتاريخ است ونشان می

مردم ايران به شدت از اين ھمه رياکاری وی در شگفت بودند و .  زشت خويش نياز داشتۀبه اين نوع آرايش چھر

ھای خونخوار که مردم به وی داده بودند و وی را با کوسه" کوسههللا آيت"القابی نظير . به وی نفرت داشتندنسبت 

که منظور مردم اين بود که وی جای محمد رضا شاه را گرفته است و اگر آن " اکبر شاه"کردند و يا اقيانوسھا قياس می

ای نيز به نام کوچک وی بود، اين کنايه در واقع توصيف ماھيت ِيکی تنھا شاه بود، ولی اين يکی شاه اکبر است که کنايه

  .اين مارمولک و گويای شناخت عميق مردم از وی بود

 ضد امپرياليستی را از دست کمونيستھا ۀکرد تا ابتکار عمل مبارزمريکا حمايت میاکه از اشغال سفارت  وی در حالی

  . کرد و به سازش و مذاکره مشغول بودلين کتاب مقدس رد و بدل میمريکا مک فارا ۀبه در آورد در پشت پرده با نمايند

ه وی ب. ، بستن دانشگاھھا و سرکوب دانشجويان ايران بود"انقالب فرھنگی اسالمی"ھاشمی رفسنجانی يکی از طراحان 

آوردھای هللا و سپاه و بسيج، دست کارش گام به گام با بسيج نيروھای شبه فاشيستی حزبعنوان يار امام جنايت

 را به ۶٠ ]جوزا[ را از بين برد و فضای اختناق سياسی ايران با کودتای ننگين سی خرداد۵٧دمکراتيک انقالب بھمن 
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 شصت و از ۀخواه دھيستھا، انقالبيون و نيروھای ترقيھاشمی رفسنجانی از آمران کشتار کمون. اوج خود رسانيد

  . بود١٣۶٧ ]سنبله[بستان و شھريورطراحان اصلی کشتار سراسری زندانيان سياسی در تا

 ١٣٨٠ ]حمل[ی با کيھان تھران، در فروردينئعلی اکبر ناطق نوری رئيس پيشين مجلس شورای اسالمی در گفت و گو

بخوانيد ( محمد خاتمی به عنوان رئيس جمھورۀ، شکست خود و انتخاب پيروزمندان]جوزا[علل مختلف رويداد دوم خرداد

. را از جمله دفاع سينه چاک خودش از دولت ھاشمی رفسنجانی اعالم کرد) توفان- ھوریرياست جم" نخودی"نامزد 

ه که اوج نفرتی را که مردم ايران نسبت به اين مارمولک داشتند درک کنيد نظر خوانندگان را به گزارشی ک برای اين

در آن زمان محمد خاتمی بعد از سخنرانی رفسنجانی در .  از ايران داده شده است جلب می کنيم٧٩در اواخر سال 

که دست اندرکاران با حيرت زدگی می  طوریه رفسنجان از وی ستايشی به عمل آورد که نفرت مردم را برانگيخت ب

" قصاب اوين"الجوردی هللا وده است که خاتمی حتی از اسدثير منفی چنين ستايشی به مراتب بيشتر از ستايشی بأگفتند ت

  .کرده است

.  فعاليتھای ضد مردم و ايران ستيزانه نقش فعال داشتۀرفسنجانی شخص مورد اعتماد خمينی بود و ھمراھش در ھم

ی که وليتھائی که وی در اين دوران به عھده گرفته است از نقش مھم وی در جمھوری اسالمی و اعتمادؤنگاھی به مس

عضويت در شورای انقالب از ھمان بدو امر، رياست شورای امنيت : داردنسبت به وی وجود داشته است پرده بر می

ملی، نخستين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمعی که بر باالی سر ھمه چيز و تصميمات مردم قرار دارد و 

اين . شناسددھد به رسميت میبه نفع نظام تشخيص می پشت پرده است و تمام آن تصميماتی را که فقط ۀتصميم گيرند

حاکمه تشکيل شده، بلکه مجمعی باالی سر مجلس شورای تأمجمع نه تنھا برای سازش بين جناحھای گوناگون ھي

را  اسالمی و شورای نگھبان است که چنانچه تصميمی از زير دست اين دو ارگان در اثر غفلت رد شد، اين مجمع آن

ٔام تشخيص دھد و جلوی اجرايش را بگيرد، وی نماينده مجلس خبرگان رھبری، دومين رئيس مجلس ضد مصالح نظ
، رئيس شورای عالی دفاع، اولين رئيس ءجمھور ايران، جانشينی فرماندھی کل قوا خبرگان رھبری، چھارمين رئيس

  .  باشد و نه آزاديخواهتواند دموکراتچنين فردی با اين سوء سابقه نه می. مجلس شورای اسالمی نيز بود

بود که از رويداد انفجار دفتر اين حزب جان سالم به در برد به " حزب جمھوری اسالمی"سس ؤرفسنجانی عضو م

. بھشتی را از بين ببردهللا خواسته است رقيب خود آيتگذاری نقش داشته و میکه شايع شده بود وی در اين بمب طوری

ثرترين تشکل ؤرا بنا نھاد که اين سازمان به م"  روحانيت مبارزۀجامع"روحانيت  برای اعمال نفوذ در ميان ًوی بعدا

  . سياسی روحانيون محافظه کار ايران بدل شد و وی تا روز مرگش در اين تشکل عضويت داشت

را که خود به وجود آورده بود تا در ميان  دانشگاه آزاد اسالمی ت امنایأت مؤسس و ھيأرفسنجانی سپس رياست ھي

 . روشنفکران جای پائی باز کند، به عھده گرفت

ی ماکياوليستی و مزورانه تنھا با ھدف تقويت قدرت سياسی جمھوری رفسنجانی فردی فاقد اصوليت بود، سياست و

وقتی . کرد کثيفی را برای تحکيم اين نظام تقويت میۀبرای وی ھدف، ھر وسيل. اسالمی به ھر وسيله در بدو امر بود

که داشت گامی رغم نفوذ فروانی  هللا الھوتی را دستگير کردند، وی برای نجات جان آنان علی ِداماد و پدر وی آيت

هللا الھوتی با سم  در زندان آيت. هللا طالقانی تمايالت چپ دارد هللا الھوتی نيز مانند آيت شايع بود که آيت. برنداشت

رغم  داد علیرفسنجانی که در جريان امر بود ترجيح .  قلبی اعالم کردندۀاستريکنين کشته شد که مرگ وی را سکت

بر اين قتل سرپوش بگذارد و "  منافع اسالم عزيز و مرجع تشخيص مصلحت رژيمخدمت"اطالع کامل از مسايل، در 

حزب ما در آينده در . شوداين نوع قساوت قلب در کمتر حيوانی پيدا می. از تقاضای مجازات عامالن قتل صرفنظر کند
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ی وی بيشتر ئانهوتھای افس رفسنجانی در کشتار مبارزان در خارج و داخل و ثرۀ مافيائی و نقش تبھکارانۀمورد خانواد

  .خواھد نوشت

 ٢٠١٧ سال بروریـ ف١٣٩۵  ]دلو[ بھمن ماه٢٠٣بر گرفته از توفان شـماره 

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 


